Primăria Municipiului Bucureşti

Regulament de Organizare și Funcționare

13.2. DIRECŢIA PROCEDURI
Art. 103 Obiect de activitate
1. Derulează proceduri de achiziţie publică, atribuie şi încheie contractele de
achiziţie publică specifice în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare în materia
achiziţiilor publice.
2. Directorul executiv coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de întreaga
activitate a direcţiei ducând la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative în vigoare
şi dispoziţiile primite de la conducerea Primăriei Municipiului Bucureşti.
13.2.1. SERVICIUL INIŢIERE PROCEDURI
Art. 104 Atribuţii
1. În baza documentelor verificate şi avizate de către Direcţia Planificare Achiziţii
asigură întocmirea fişelor de date ale achiziţiilor care conţin instrucţiunile de elaborare şi
prezentare a ofertei la procedurile de achiziţii publice organizate de Primăria Municipiului
Bucureşti şi le publică în sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP) - platformă
dedicată la nivel naţional;
2. Întocmeşte documentaţiile de atribuire pentru fiecare procedură de atribuire şi
le transmite pe circuitul de avizare;
3. Încarcă în SEAP documentaţiile de atribuire şi le transmite spre validare către
operatorii ANAP;
4. Realizează în termenul legal modificările pe care le impun observatorii ANAP,
asupra documentaţiilor de atribuire;
5. Publică pe SEAP anunţuri de intenţie, atunci când apreciază că se impune ca
urmare a complexităţii procedurii de atribuire sau din necesitatea de a beneficia de
reducerea termenului de aşteptare până la depunerea/deschiderea ofertelor;
6. Întocmeşte şi publică pe SEAP anunţurile de participare/anunţurile de
participare simplificate;
7. Întocmeşte şi publică în SEAP anunţurile tip erată ori de câte ori apar modificări
care impun această operaţiune;
8. Întocmeşte invitaţiile de participare/anunţurile de participare aferente
procedurilor de achiziţie care se încadrează în categoria excepţiilor de la legislaţia în
vigoare, şi le aduce la cunoştinţa celor interesaţi;
9. Întocmeşte, cu sprijinul direcţiilor de specialitate răspunsurile la solicitările de
clarificări care sunt transmise de către operatorii economici interesaţi de participarea la
procedurile de atribuire, le semnează cu semnătură electronică extinsă şi le publică în
SEAP;
10. Întocmeşte ordinele privind constituirea comisiilor de evaluare şi le transmite pe
circuitul de avizare;
11. Încarcă în SEAP lista operatorilor economici care au depus oferte (include şi
terţii susţinători şi/sau subcontractanţii) împreună cu datele de identificare ale acestora, în
termenul legal;
12. Face parte din comisii de evaluare în calitate de preşedinte/membru/membru
supleant, sens în care participă la şedinţele de evaluare a ofertelor;
13. Întocmeşte procesele-verbale de evaluare intermediară, solicitările de clarificări
pe care le transmite ofertanţilor în perioada de evaluare, precum şi alte documente care
se impun pentru derularea în condiţii optime a procedurilor de atribuire;
14. Derulează negocierile sau rundele de dialog cu operatorii economici implicaţi în
procedură, atunci când tipul de procedura de atribuire o impune;
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15. Întocmeşte notele justificative de prelungire a perioadei de evaluare, în care
fundamentează necesitatea prelungirii, le transmite spre avizare şi le aduce la cunoştinţa
celor implicaţi în procedură;
16. Întocmeşte şi transmite comunicările intermediare, după finalizarea fiecărei
etape a procedurilor de atribuire, aşa cum o impune legislaţia în vigoare;
17. Întocmeşte raportul procedurii de atribuire şi îl transmite spre avizare către
ordonatorul principal de credite şi/ sau către ANAP, dacă se impune;
18. Întocmeşte comunicările privind rezultatul procedurii de atribuire şi le transmite
ofertanţilor, în termenul legal, acordând acestora termenul de notificare cu privire la
procedură;
19. Întocmeşte punctul de vedere, împreună cu reprezentaţii direcţiei de
specialitate, cu privire la notificarea de contestaţie, în termenul legal, şi îl transmite
operatorului economic contestatar;
20. Întocmeşte punctul de vedere, împreună cu reprezentaţii direcţiei de
specialitate, şi îl transmite către Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor
(CNSC) în cazul în care sunt depuse contestaţii;
21. Înaintează, în copie, dosarul achiziţiei publice CNSC odată cu punctul de
vedere;
22. Încarcă în SEAP contestaţia depusă cu privire la procedura de atribuire şi o
aduce la cunoştinţa tuturor operatorilor economici implicaţi în procedură;
23. Transmite pe circuitul de avizare angajamentul legal (contract/acord-cadru/
contract-subsecvent) însoţit de angajamentele bugetare, angajamente pe care le
întocmeşte direcţia de specialitate/alt compartiment desemnat;
24. Menţine legătura cu observatorii ANAP desemnaţi pentru verificarea
procedurilor de atribuire şi pune la dispoziţia acestora toate documentele ce se impun;
25. Notifică Consiliul Concurenţei ori de câte ori apar situaţii ce ar putea genera
încălcarea principiilor reglementate de legislaţia în domeniul achiziţiilor;
26. Publică anunţurile de atribuire pentru fiecare contract atribuit;
27. Întocmeşte documentele constatatoare, pe care după termenul legal le încarcă
în SEAP;
28. Reia competiţia pentru atribuirea contractelor subsecvente aferente acordurilorcadru;
29. Derulează achiziţiile directe online, in baza notelor justificative transmise de
catre directiile initiatoare, intocmite conform legislatiei in domeniul achizitiilor întocmesc şi
încheie contractele de achiziţii publice aferente;
30. Deruleaza achizitii directe offline, in baza notele justificative transmise de catre
directiile initiatoare, intocmite conform legislatiei in domeniul achizitiilor întocmesc şi
încheie contractele de achiziţii publice aferente;
31. Derulează procedurile simplificate proprii în conformitate cu procedura/
procedurile operaţionale aprobate la nivelul Primariei Municipiului Bucureşti;
32. Publică în SEAP notificările aferente achiziţiilor directe, a căror valoare
depăşeşte pragul impus de legislaţia în vigoare;
33. Realizeaza consultarea pietei prin intermediul SEAP si intocmeste toate
formalitatile impuse de legislatia cu privire la aceasta etapa, la solicitarea
directiilor/serviciilor de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti;
34. Înaintează compartimentului de specialitate din cadrul Primariei Municipiului
Bucureşti care a identificat necesitatea achiziţiei, rezultatul consultării pieţei, cu eventuale
recomandări, dacă se impun;
35. Realizează corespondenţa direcţiei prin întocmirea punctelor de vedere/
răspunsurilor la solicitări;
36. Întocmeşte şi actualizează permanent situaţiile specifice direcţiei, impuse de
legislaţie, solicitate de conducerea Primariei Municipiului Bucuresti sau de către alte
organe/ organe de control care efectuează activităţi de verificare;
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37. Realizează arhiva dosarelor de achiziţii întocmite în cadrul Primariei
Municipilului Bucureşti.
38. Întreprinde toate demersurile pentru înregistrarea, reînnoirea şi recuperarea
înregistrării în SEAP, pentru întregul personal al direcţiei.
13.2.2. SERVICIUL CONTRACTARE ACHIZIŢII
Art. 105 Atribuţii
1. Întocmeşte contractul de achiziţie publică/acorduri – cadru/contracte
subsecvente ce vor face parte din documentaţiile de atribuire, în baza informațiilor
contractuale primite de la direcţiile/serviciile din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti
care au solicitat achiziţia și/sau Direcției Generale Economică și Direcției Juridic;
2. Participă la elaborarea răspunsurilor la clarificările/notificările prealabile/
contestaţii solicitate de operatorii economici, cu privire la modelul de contract/acord –
cadru/contract subsecvent;
3. Pregăteşte exemplarele contractului de achiziţie publică/acordului-cadru/
contractului subsecvent/actului adiţional pentru semnare şi înaintarea pe circuitul de
avizare şi semnare;
4. Asigură înregistrarea şi transmiterea contractelor de achiziţii publice către
ofertanţii declaraţi câştigători şi către direcţiile/serviciile din cadrul Primăriei Municipiului
Bucureşti care au solicitat achiziţia şi vor implementa contractul;
5. Ţine evidenţa la zi a Registrului Unic de Contracte existent la niveluI Primăriei
Municipiului Bucureşti, prin crearea unei baze de date actualizate;
6. Ţine evidenţa tuturor contractelor încheiate la nivelul Primăriei Municipiului
Bucureşti până la instituirea Registrului Unic;
7. Asigură întocmirea şi arhivarea tuturor documentelor legate de activitatea
serviciului;
8. Soluţionează împreună cu Direcţia Juridic sesizările referitoare la închiderea,
executarea, încetarea şi rezilierea contractelor din partea celorlalte părţi contractante sau
a terţilor;
9. Soluţionează împreună cu Direcţia Juridic litigiile care apar în derularea
contractelor de achiziţie publică/acorduri – cadru/contracte subsecvente/acte adiţionale
încheiate cu operatorii economici;
10. Întocmeşte informări şi referate cu privire la activitatea specifică serviciului;
11. Transmite informaţiile solicitate şi îndeplineşte toate sarcinile dispuse de către
Directorul General al Direcţiei Generale Achizţtii Publice în ceea ce priveşte activitatea
serviciului.
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